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آيين نامهها و دستور العملهای پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

آیین نامه انتخاب و تشویق طرحهای پژوهشی کاربردی
"نمونه-برجسته -ویژه" دانشگاه تهران
هدف:
به منظور ارج نهادن به طرحهای پژوهشی اثر گذار در جهت رفع نیازهای کشور با شرکتها ،مراکز و سازمانهای
اجرایی ،معاونت پژوهشی دانشگاههمه ساله با رعایت مفاد این آییننامه ،طرحهای پژوهشی کاربردی خاتمه
یافته و مستقل (شامل طرحهای بینالمللی  -بند دال ماده  45و  )....اعضای هیئت علمی را انتخاب و آنها را
در جشنوارهپژوهش دانشگاهمورد تشویق قرار ميدهد .بدین منظور از هر کمیسیون (بر اساس کمیسیونهای
شش گانه دانشگاه) طرحهای منتخب به ترتیب امتیاز فضلی در دو سطح «برجسته و نمونه» انتخاب و مجریان
آن طرحها در جشنوارهپژوهش مورد تشویق و قدرانی قرار میگیرند.
ضوابط شرکت در انتخاب طرحهای پژوهشی کاربردی:
ماده  -1طرح حداکثر تا پایان شهریور ماهسال منتهی به برگزاری جشنوارهخاتمه یافته و بیش از سه سال
از تاریخ اختتام آن نگذشته باشد.
ماده  -2تمامی اعتبار طرح ( اعتبارات مرحلهای و حسن انجام کار) مطابق مفاد قرارداد دریافت شده باشد.
ماده  -3قرارداد طرح توسط دانشگاه (حوزه ستادی یا پردیسها و دانشکدهها) منعقد شده باشد.
نحوه امتیازدهی
ماده  -4نحوه امتیاز دهی به طرحهای کاربردی موضوع این آییننامه به شرح زیر میباشد:
 -1-4امتیاز کسب شده برای تجهیزات ثبت شده به عنوان اموال دانشگاه (حداکثر امتیاز تجهیزات با ضریب 30=2
امتیاز) و باالسری جذب و ثبت شده توسط معاونت پژوهشی و یا واحدهای دانشگاه (حداکثر 10امتیاز) مطابق
ضوابط اعتبار ویژه (ک ً
ال 40 امتیاز)
 -2-4تاییدیه صادره اختتام پروژه توسط کارفرما ( 5امتیاز)
 -3-4اعالم کتبی رضایتمندی کارفرما از نتیجه طرح یا انجام طرحها در زمانبندی مورد توافق با کارفرما
(حداکثر 20امتیاز)
 -4-4ثبت اختراع و یا ارائه روشی نوین در ساخت (حداکثر  20امتیاز)
 -5-4ارزیابی مقالهها ،کنفرانسهاي داخلی و خارجی ،ثبت اختراع و کتب مستخرج طرح مشروط به درج نام
کارفرما و شماره قرارداد در بخش تقدیر و تشکر ( امتیاز مطابق با آیین نامه گرنت – حداکثر 40امتیاز )
 -6-4هر رساله دکتری  5امتیاز و هر پایان نامه کارشناسی ارشد 2امتیاز مستخرج از طرح مشروط به درج
نام کارفرما و طرح در پایان نامه
تبصره  :1در صورتی که میزان اعتبار جذب شده توسط مجری حداقل تا  500امتیاز اعتبار ویژه به خرید
تجهیزات یا تملک دارایی اختصاص یابد طرح بعنوان (طرح کاربردی ویژه) انتخاب خواهد شد.
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تبصره 2 :حداقل امتیاز الزم برای بررسی طرحهای واصله در کمیسیون تخصصی جشنواره پژوهش برایهر
یک از کمیسیونهای شش گانه دانشگاهبه شرح ذیل میباشد:
 -1کمیسیون فنی و مهندسی  60امتیاز
 -2کمیسیون کشاورزی ،دامپزشکی و علوم پايه  50امتیاز
 -3کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری ،علوم انسانی ،هنر و معماری  40امتیاز
در خصوص طرحهای که در حوزه بین رشتهاي قرار دارند مالک امتیاز الزم ،کسب میانگین حداقل امتیاز
کمیسیونهای مرتبط میباشد.
ترکیب کمیته داوری جشنواره پژوهشی:
ماده  -5ترکیب کمیته داوری جشنواره پژوهش به شرح ذیل میباشد:
 -1-5معاون پژوهشی دانشگاه (مسئول کمیته)
 -2-5مدیر کل برنامهریزی و نظارت پژوهشی (دبیر علمی کمیته)
 -3-5از هریک از کمیسیونهای تخصصی یک نفر به انتخاب اعضای کمیسیون
 -4-5دبیر اجرایی کمیته (بدون حق رای)
نحوه اجرا:
ماده  -6مراحل اجرایی انتخاب طرحهای پژوهشی کاربردی به شرح ذیل میباشد :
-1-6داوطلبان انتخاب طرحهای پژوهشی میباید فرم مربوطه را تکمیل و به همراه مدارک و مستندات الزم،
حداکثر تا پانزدهم مهر ماههر سال به معاونت پژوهشی پردیس /دانشکده /مرکز تحقیقاتی ارائه نمایند.
 -2-6معاونت پژوهشی پردیس /دانشکده /مرکز تحقیقاتی پس از بررسی و امتیاز بندی طرحهای واصله در
کمیته منتخب واحد خودنسبت به معرفی طرحهای مشمول (همراه با مدارک و مستندات الزم) به اداره کل
برنامهریزی و نظارت پژوهشی دانشگاهاقدام مینماید.
 -3-6ادارهکل برنامهریزی و نظارت پژوهشی پس از بررسی و ارزیابی مدارک کمیسیونهای تخصصی ،در
کمیته داوری جشنواره پژوهشی طرحهای برجسته و نمونه را انتخاب و معرفی مینماید.
تبصره  :3تعدادطرحهای مشمول برای طرح در کمیسیون تخصصی مربوطه حداقل  3طرح میباشد.
تشویق و قدردانی:
ماده  -7نحوه تشویق و قدردانی از مجریان طرحهای منتخب به شرح ذیل است:
 -1-7اعطای لوح تقدیر در مراسم جشنواره پژوهش
 -2-7اعطای هدایای ویژه بر اساس تصویب شورای پژوهشی دانشگاه
این آیین نامه در هفت ماده و سه تبصره در تاریخ 1390/8/14به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه رسید و
از تاریخ ابالغ قابل اجرا میباشد.

